
ห น้ า  | 1 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานไฟฟา้ 

 

      ส่วนที่ 1 
     ข้อมลูทั่วไป 

 

ข้อมูลทั่วไป 
 
1.1 บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีพัฒนาการมาจากวิทยาลัยการอาชีพโพทะเล เปิดการเรียนการสอนครั้งแรก 
เมื่อปีการศึกษา 2540 ในระดับ ปวช. และ ปวส. ต่อมารัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนให้เป็น
สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น วิทยาลัยการอาชีพโพทะเลจึงได้รับการยกฐานะมาเป็นวิทยาลัยชุมชน ในสังกัด
ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 
เมษายน พ.ศ. 2545 ตามนโยบาย "การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน สร้างงาน" ของรัฐบาล โดยเฉพาะจังหวัดที่
ไม่มีสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจังหวัดพิจิตร เป็นหนึ่งใน 10 จงัหวัดแรกท่ีมีการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน โดยวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร ท าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนควบคู่ไปกับภารกิจเดิมในการจัดการศึกษาสายวิชาชีพ  วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร มีนายประดิษฐ์ บุดดีจีน เป็นผู้อ านวยการคนแรก(2540-2545 ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพ
โพทะเล) (2545-2555ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร) โดยนายบรรจง พงษ์ประเสริฐ ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการ ระหว่าง 2556 - 2559 และนายณรงค์ สมบัติใหม่ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ ระหว่าง 
2559 – 2560  ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีนายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทันสมัยก้าวหน้าอย่างรวดเร็วท าให้การจัดการเรียนการสอนเกิด
การพัฒนาคนในชุมชนจึงเปิดการเรียนการสอนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์เมื่อปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน ใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา
ในสาขางานไฟฟ้าก าลังได้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่และสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ            
        
1.2 สถำนที่กำรจัดตั้งกำรเรียนกำรสอน 

การจัดการศึกษา สาขางานไฟฟ้าก าลังใน ระดับ ปวข. และ ปวส.ทั้งสองหน่วยจัดการศึกษา 
 มีการจัดการศึกษา 2 แห่ง ดังนี้ 
 1. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย)  ตั้งอยู่เลขท่ี 150 หมู่ที่ 6 ถนนบางมูลนาก-
โพทะเล ต าบลท่าบัว พ้ืนที่กว่า 120 ไร่ 
 ๒. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ)  ตั้งอยู่ที ่หมู่ที่ 4 ถนนตะพานหิน-เพชรบูรณ์ 
พ้ืนที่กว่า 813 ไร่ 
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1.3 จ ำนวนนักศึกษำ 
จ ำนวนนักศึกษำ(โพทะเล) 

 หลักสูตร ปวช.  สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 
 

ปีกำรศึกษำ 
จ ำนวน (คน) 

2557 2558 2559 2560 2561 
2557 25 10 14 - - 
2558 - - - - - 
2559 - - 14 12 10 
2560 - - - 31 25 
2561     20 
รวม 25 10 28 43 55 

 
จ ำนวนนักศึกษำ(ทับคล้อ) 

 หลักสูตร ปวช.  สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 
 

ปีกำรศึกษำ 
จ ำนวน (คน) 

2557 2558 2559 2560 2561 
2557 50 39 34 - - 
2558 - 54 46 36 - 
2559 - - 29 28 23 
2560 - - - 47 31 
2561 - - - - 72 
รวม 50 93 109 111 126 

 
1.4 อำจำรย์ผู้สอน 

 
ตำรำงแสดงจ ำนวนอำจำรย์ผู้สอน จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ และเพศ 

วุฒิกำรศึกษำ ชำย หญิง รวม 
ปริญญาเอก - - - 
ปริญญาโท 1 - 1 
ปริญญาตรี 7 - 7 
อนุปริญญา/ปวส. - - - 

รวม 8 - 8 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ หน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำย 
1 นายเกียรติชัย ธาราวิกรยัรัตน ์ พนักงานราชการ คอ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้า-
ไฟฟ้าก าลัง 

-อาจารย์ผูส้อนประจ าสาขางานไฟฟ้า
ก าลัง 
-เจ้าหน้าท่ีงานอาคารสถานท่ี 

2 นายณัฐพงษ์  กลั่นหวาน พนักงานราชการ วท.บ.เทคโนโยลี
อุตสาหกรรม
(การผลติ) 

-หัวหน้าสาขางานไฟฟ้าก าลัง 
-หัวหน้างานวิจัยและนวตักรรม 
-อาจารย์ผูส้อนประจ าสาขางานไฟฟ้า
ก าลัง 

3. นายณัฐพล ศรีเดือน อาจารย์พิเศษ คอ.ม.
อุตสาหกรรม
ไฟฟ้า 
     
         

-อาจารย์ผูส้อนประจ าสาขางานไฟฟ้า
ก าลัง 

4 นายสุริยา  ม้วนทอง พนักงานราชการ วท.บ. 
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 
รป.ม.รัฐ
ประศาสน
ศาสตร ์

-อาจารย์ผูส้อนประจ าสาขางานไฟฟ้า
ก าลัง 

5 นายสมพงษ์  บุญเกิด อาจารย์พิเศษ วท.บ. ไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 
 

-หัวหน้าสาขางานไฟฟ้าก าลัง 

6 นายศักดา  ฉลาดธัญยกิจ อาจารย์พิเศษ วท.บ.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
(การจัดการ
อุตสาหกรรม) 

-อาจารย์ผูส้อนประจ าสาขางานไฟฟ้า
ก าลัง 

7 นายภิญโญ  ม่วงแก้ว อาจารย์พิเศษ คอ.บ.
วิศวกรรมไฟฟ้า-
ไฟฟ้าก าลัง 

-อาจารย์ผูส้อนประจ าสาขางานไฟฟ้า
ก าลัง 

8 นายชัยวัฒน์   เอี่ยมละออ อาจารย์พิเศษ ว.ท.บ.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
(ไฟฟ้า) 

-อาจารย์ผูส้อนประจ าสาขางานไฟฟ้า
ก าลัง 
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1.5 วัสดุ ครุภัณฑ์ 
 
ที ่ รำยกำร จ ำนวน 
1 ชุดเครื่องมือวัดไฟฟ้า 1ชุด 
2 อาร์ แอล ซี ดิจิตอลบรดิจ์มิเตอร ์ 1ชุด 
3 ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 1ชุด 
4 โต๊ะทดลองทางไฟฟ้าพร้อมทดลองคอนโซล 800*15.00 7ชุด 
5 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2ชุด 
6 โต๊ะทดลองทางไฟฟ้าพร้อมคอนโซล 800*1.500*800 10ชุด 
7 ชุดทดลองการควบคุมเครื่องไฟฟ้า 1ชุด 
8 ชุดฝึกควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสสลับ 1ชุด 
9 ชุดควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 1ชุด 

10 ชุดฝึกควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสสลับ 1ชุด 
11 โต๊ะทดลองทางไฟฟ้าพร้อมคอนโซล 800*1.500*800มม. 5ชุด 
12 ชุดฝึกไมโครโปรเซสเซอร ์ 2ชุด 
13 ชุดฝึกวงจรดิจติอล 2ชุด 
14 โต๊ะทดลองทางไฟฟ้าพร้อมคอนโซล 5ชุด 
15 ชุดฝึกหม้อแปลงไฟฟ้า 1ชุด 
16 ชุดฝึกควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 1ชุด 
17 ชุดฝึกวัดเครื่องมือวัดไฟฟ้า 1ชุด 
18 ชุดแก้พาวเวอร์เฟคเตอร ์ 1ชุด 
19 ชุดฝึกระบบป้องกันอุปกรณไ์ฟฟ้า 1ชุด 
20 เครื่องท าสุญญากาศถ่ายเตมิและฟื้นฟูสภาพน้ ายา134  1เครื่อง 
21 ชุดสาธิตเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 1ชุด 
22 เครื่องเป่าลมร้อน 3เครื่อง 
23 เครื่องตัดเหล็ก 1เครื่อง 
24 ชุดเครื่องมือช่างไฟฟ้า 1ชุด 
25 ชุดเช่ือมแก๊ส 1ชุด 
26 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบ lnerter ขนาด 130 1เครื่อง 
27 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)ขนาด55นิ้ว 1เครื่อง 
 
 

1.6 จ ำนวนผู้เรียน 
 

ตำรำงแสดงจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ แต่ละระดับช้ัน (โพทะเล) 
ระดับชั้น จ ำนวนนักศึกษำ 
ปวช. 1  
ปวช. 2  
ปวช. 3  
รวม  
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ตำรำงแสดงจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ แต่ละ (ทับคล้อ) 
ระดับชั้น จ ำนวนนักศึกษำ 
ปวช. 1  
ปวช. 2  
ปวช. 3  
รวม  

 

1.7 กำรพัฒนำบุคลำกร  
 

ในปีการศึกษา 2561  สาขางานไฟฟ้าก าลังได้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการ 
ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล เรื่อง สถำนที ่ ระหว่ำงวันที่ 
ประเภทกำรพัฒนำ 

วิชำชีพ 
กำร
สอน 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 

หน่วยการจัดการศึก 
ษาโพทะเล(แม่ข่าย) 
- นายณัฐพงษ์   
กลั่นหวาน 
- นายเกียรติชัย  ธารา
วิกรัยรัตน ์
- นายณัฐพล  
 ศรีเดือน 
 
หน่วยการจัดการศึก 
ษาทับคล้อ 
- นายสุริยา  ม้วนทอง 
 
 
 

เป็นวิทยากรอบรม
หลักสตูร “การผลติ
และการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า” 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ช่วยวิทยากรอบรม
การใช้สื่อการเรียน
การสอน Google 
Classroom 
 
เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ด้าน
กระบวนการการ
จัดการเรียนรู้แบบ
ปฏิสัมพันธ์ (Active 
Leaning) 

ศาลาประชาคม  
ต าบลวังปลากราย  
อ าเภอบึงนาราง จังหวัด
พิจิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
หน่วยจัดทับคล้อ 
 
 
 
โรงงแรมน่านตรึงใจ จ.
น่าน 

๑๑ ตลุาคม 
๒๕๖๑ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

20 กันยายน 
2561 
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1.8 เกียรติยศและช่ือเสียง  
 

วัน เดือน ปี รำงวัลที่ได้รับ 
21-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายณัฐพงษ์ กลั่นหวาน, นายเกียรติชัย ธาราวิกรัยรัตน์ ร่วมด าเนินการจัดอบรม

ให้ความรู้เกี่ยวกับการน าผักตบชวาหลังการสับย่อยมาท าปุ๋ยหมักพืชสดจาก
ผักตบชวา ณ องค์บริหารส่วนต าบลทับหมัน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  
 
 

 
1.9 สถำนประกอบกำรที่ให้ควำมร่วมมือ  

 
ที ่ ชื่อสถำนประกอบกำร/ท่ีอยู ่
๑ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุชินพานิช 196-196/1-2, จ45/36 ถนนสวรรค์วิถี อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด

นครสวรรค์ 60000 (056-220117) 
2 บริษัทมิตซูบิชิ อิเล็กทริค คอนซูเมอร์ ประเทศไทย จ ากัด 700/406 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอ ามตะนคร ต.ดอน

หัวฬ่อ อ.ชลบุรี จ.ชลบุร ี
Tel : 0-3826-5800 
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ส่วนที่ 2 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน หลักสูตร 
  องค์ประกอบที่ 1  กำรก ำกับมำตรฐำน 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 (2)  กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ และประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ชั้นสูงเกณฑ์มำตรฐำน 

1) คุณสมบัติผู้สอนเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา มีความรู้ ความสามารถท่ีตรงหรือเหมาะสมกับวิชาที่สอน 
2) คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืน ก.ค.ศ. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่ง 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง 
วุฒิ

กำรศึกษำ 
รำยวิชำท่ีสอน 

ภำคเรียนที่ 1/2561 ภำคเรียนที่ 2/2561 
1 นายเกียรติชัย   

ธาราวิกรัยรัตน ์
 

พนักงาน
ราชการ 

คอ.บ.
วิศวกรรมไฟ
ฟ้า-ไฟฟ้า
ก าลัง 
 

- เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 
- งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
เบื้องต้น 
- เครื่องปรับอากาศ 

- เครื่องท าความเย็น 
- การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
- การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า 
- คณิตศาสตรไ์ฟฟ้า 
- โครงการ 

2 นายณัฐพงษ์   
กลั่นหวาน 

พนักงาน
ราชการ 

วท.บ.
เทคโนโลยี
อุตสาหกรร
ม(การผลิต) 
 

- องค์การวิชาชีพ 1 
- งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น 
- หม้อแปลงไฟฟ้า 
- เครื่องก าเนิดไฟฟ้า
กระแสสลับ 
- งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

- องค์การวิชาชีพ 2 
- เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
- กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า 
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
วงจร 
- การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 
- การโปรแกรมและควบคุม
ไฟฟ้า 
- โครงการ 

3 นายณัฐพล   
ศรีเดือน 

อาจารย์
พิเศษ 

คอ.ม.(ไฟฟ้า
ก าลัง)             
 
 

- เขียนแบบไฟฟ้า 
- วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
- เครื่องวัดไฟฟ้า 
- การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 
- อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

ลาออก 

4 นายสุริยา  ม้วนทอง พนักงาน
ราชการ 

วท.บ. 
เทคโนโลยี
อุตสาหกรร
ม 
 
รป.ม.รัฐ
ประศาสน
ศาสตร ์

2100-1001 เขียนแบบ
เทคนิค 
2104-1004 เครื่องวัดไฟฟ้า 
2001-1004 อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 
2104-2106 
เครื่องปรับอากาศ 

2104-2121 คณติศาสตรฯ์ 
2104-2007 เครื่องท าความ
เย็น 
2100-1006 ไฟฟ้าฯ 
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5 นายสมพงษ์   
บุญเกิด 

อา จ า ร ย์
พิเศษ 

วท.บ. ไฟฟ้า
อุตสาหกรร
ม 
 

2104-2001 เขียนแบบไฟฟ้า 
2104-2005 การตดิตั้งไฟฟ้า
ในอาคาร 
 

2104-8501 โครงการ 
2104-2010 การประมาณ
การติดตั้งไฟฟ้า 
2104-2101 กฎและ
มาตรฐานทางไฟฟ้า 
2104-2103 การติดตั้งไฟฟ้า
นอกอาคาร 

6 นายศักดา  ฉลาด
ธัญยกิจ 

อา จ า ร ย์
พิเศษ 

วท.บ.
เทคโนโลยี
อุตสาหกรร
ม 
(การจัดการ
อุตสาหกรร
ม) 

2100-1008 เครื่องมือกล
เบื้องต้น 
2104-2104 หม้อแปลง
ไฟฟ้า 
2104-2105 เครื่องก าเนดิ
ไฟฟ้า 
2100-1005 งานเชื่อมและ
โลหะแผ่นเบื้องต้น 

2104-2008 มอเตอร์ไฟฟ้าฯ 
2104-2006 เครื่องกลไฟฟ้า
กระแสตรง 
2104-8501 โครงการ 
 

7 นายภิญ โญ   ม่ ว ง
แก้ว 

อา จ า ร ย์
พิเศษ 

คอ.บ.
วิศวกรรมไฟ
ฟ้า-ไฟฟ้า
ก าลัง 

2100-1009 งานนิวเมติกส์
และไฮดรอลิกส ์
 

2104-2109 การโปรแกรม
และควบคมุไฟฟ้า 
2104-2009 การควบคุม
มอเตอรไ์ฟฟ้า 

8 น า ย ส ร ศั ก ดิ์  
ทิมทอง 

อา จ า ร ย์
พิเศษ 

ค.อ.บ.
วิศวกรรมไฟ
ฟ้า 

2104-2002 วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง 
 

2104-2107 ดิจิตอลเบื้องต้น 
2104-2003 วงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ 
2104-2112 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ฯ 
2104-2102 อุปกรณ์อิเล็กฯ 
2104-2118 วงจรพัลส์และส
วิตชิง 

 

3) การประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรในความรับผิดชอบอย่างน้อยทุก 5 ปี หรือการปรับปรุงตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

     ปีการศึกษา 2561  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของ ส านักงานคณะกรรมการ              
การอาชีวศึกษา ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คือ  3 ปี และจะครบรอบ
การปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ในปีการศึกษา 2562  ซึ่งระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖  ข้อ 16.2 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระส าคัญของหลักสูตรตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สถาบันการอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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เอกสำรหลักฐำนประกอบ 
     ๑.๑-๑ รายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 
     ๑.๑-๒ รายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 
      ๑.๑-๓ ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ผลกำรประเมิน ผ่ำน 
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องค์ประกอบที ่2  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  คุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาโพทะเล 

ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 256๐ ๒ คน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมิน ๒ คน 
ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินเทียบกับจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหลังส าเร็จการศึกษา 1 คน 
    - ตรงสาขา - 
    - ไม่ตรงสาขา 1 คน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ว่างงาน - 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ ๑ คน 
    - สาขาวิชาเดิม ๑ คน 
    - สาขาวิชาใหม่ - 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา ๕ 
ค่ำร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี  

1

1
 × 100 = 100 

แปลงค่ำร้อยละท่ีค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

5 =
100

100
 × 5  

คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาทับคล้อ 
ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 256๐ 33 คน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมิน 33 คน 
ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินเทียบกับจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหลังส าเร็จการศึกษา 7 คน 
    - ตรงสาขา 4 คน 
    - ไม่ตรงสาขา 3 คน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ว่างงาน - 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ 26 คน 
    - สาขาวิชาเดิม 19 คน 
    - สาขาวิชาใหม่ 9 คน 
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ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา ๕ 
 

ค่ำร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี  

7

7
 × 100 = 100 

แปลงค่ำร้อยละท่ีค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

5 =
100

100
 × 5  

คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษารวม 
ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 256๐ 35 คน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมิน 35คน 
ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินเทียบกับจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหลังส าเร็จการศึกษา 8 คน 
    - ตรงสาขา 4 คน 
    - ไม่ตรงสาขา 4 คน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ว่างงาน - 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ 27คน 
    - สาขาวิชาเดิม 20 คน 
    - สาขาวิชาใหม่ 9 คน 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา ๕ 
ค่ำร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี  

8

8
 × 100 = 100 

แปลงค่ำร้อยละท่ีค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

5 =
100

100
 × 5  

เอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 ๒.๑-๑ รายงานผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขางาน
ไฟฟ้าก าลัง 
 ๒.๑-๒ รายงานผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขางาน
ไฟฟ้าก าลัง 
 

ผลกำรประเมิน ผ่ำน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำสร้ำงอำชีพและท ำประโยชน์ให้ชุมชน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

ข้อมูลพื้นฐำน 
ผลกำรด ำเนินงำน 

แม่ข่าย ทับคล้อฯ รวม 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560  2  33  35 
จ านวนชุมชนที่การประเมิน 2 32 34 
ผลคะแนนค่าคะแนนที่ชุมชนประเมิน 7.71 130.29 138 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาที่ท าประโยชน์
ให้กับชุมชนหรือสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยชุมชนหรือท้องถิ่น 

3.86 4.07 4.06 

 

ผลกำรประเมิน ผ่ำน 
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องค์ประกอบที ่3  นักศกึษำ 
  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  กำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ  
 

ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลกัฐำน
ประกอบ 

ระบบกำรดูแลให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและแนะแนวแก่นักศึกษำ  
       สาขางานไฟฟ้าก าลัง มีการใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นบคุคลที่ท า
หน้าท่ี ให้ค าปรึกษา แนะน า ตดิตามนักศึกษาในความรับผิดชอบท้ังในและนอกสถานศึกษา ให้ค า
แนะแนวด้านการเรียน ความประพฤติ ระเบียบวินยัและข้อบังคับตา่ง ๆ ของสถานศึกษา รวมทั้ง 
การช่วยเหลือนักศึกษาทีม่ีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ มรีะบบกลไกการควบคุมการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๑-1 ระบบการดูแล
การให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษา 
 
 
 

     สาขางานไฟฟ้าก าลังได้เสนอช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาระดับ ปวช. สาขางานไฟฟ้าก าลัง  เพื่อให้
ทางวิทยาลัยแต่งตั้งค าสั่งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 ดังนี้  
      1. นายณัฐพล ศรีเดือน และนางสาวสุนิสา พรหมอยู่ เป็นที่ปรึกษานักเรียนนักศึกษาระดับ 
ปวช.๑ สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
      ๒. นายณัฐพงษ์  กลั่นหวาน เป็นที่ปรึกษานักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. ๒ สาขางานไฟฟ้า
ก าลัง  
      3. นายเกียรติชัย ธาราวิกรัยรัตน์ เป็นที่ปรึกษา นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. ๓ สาขางาน
ไฟฟ้าก าลัง  
       โดยที่อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา แนะน า ติดตามนักศึกษาท้ังในสถานศึกษาและ
ที่พักของนักศึกษา ปฐมนิเทศ นักศึกษาในความรับผิดชอบในด้านการเรียน ความประพฤติ 
ระเบียบวินัยและข้อบังคับต่างๆ ของสถานศึกษา รวมถึงการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์   

๓.๑-๒ ค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
 3.1.3 ประวัติ
นักศึกษา 
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    อาจารย์ที่ปรึกษาสาขางานไฟฟ้าก าลังได้ด าเนินการติดตามนักเรียนนักศึกษาโดยใช้
กระบวนการโฮมรูมในช่วงเช้าเวลาหลังจากประกอบกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จสิ้น เพื่อแนะน า 
ติดตามความประพฤติ ทบทวนระเบียบวินัยและข้อบังคับต่างๆ ของสถานศึกษา 
และให้ค าปรึกษา แก่นักเรียนนักศึกษาโดยภาพรวมและรายบุคคล ซึ่งหากนักเรียนนักศึกษาขาด
เรียนโดยมีเหตุไม่อันควรหรือผู้ปกครองไม่รับทราบ จะด าเนินการเสนอรายช่ือนักศึกษาที่ขาด
เรียนต่องานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประสานงานกับผู้ปกครองตามล าดับ  

๓.๑-4 บันทึกข้อความ
แจ้งการขาดเรียน 
๓ ๑ -5  บั น ทึ ก ก า ร
ติดตามการเข้าเรียน 
3.1-6 คู่มือนักศึกษา 

      จากระบวนการติดตามนักเรียนนักศึกษา สาขางานไฟฟ้าก าลังได้ด าเนินการประเมินความ
พึงพอใจ ของนักเรียน นักศึกษาท่ีมีต่อระบบระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการบริการของหลักสูตร 
ระดับ ปวช. สาขางานไฟฟ้าก าลัง ประจ าปีการศึกษา 2561 พบว่า การบริการด้านให้ค าปรึกษา
แก่นักศึกษา (ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา) นักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย
ปานกลาง  โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่
ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล (�̅�=3.35), รองมาคือ หัวหน้าสาขางาน สามารถให้ค าปรึกษา
ต่าง ๆ กับนักศึกษาได้ (นอกเหนือ/ทดแทน อาจารย์  ที่ปรึกษา) (�̅�=3.20), อาจารย์ผู้สอน 
สามารถให้ค าปรึกษาต่าง ๆ กับนักศึกษาได้ (นอกเหนือ/ทดแทน จากอาจารย์  ที่ปรึกษา)  
(�̅�=3.20), อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้นักศึกษาได้พบทุกครั้งเมื่อมีการนัดหมาย(�̅�=3.15), 
นักศึกษาสามารถน าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการให้ค าปรึกษาไปใช้ประโยชน์ได้ 
(�̅�=3.10), อาจารย์ที่ปรึกษามีความเต็มใจและเอาใจใส่ในการให้ค าปรึกษา และมีการติดตามผล
ของการให้ค าปรึกษา (�̅�=3.05), อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
พร้อมช่วยเหลือและให้ค าแนะน า 
(�̅�=3.00), อาจารย์ที่ปรึกษาเอาใจใส่นักศึกษาอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ (�̅�=2.95)  ตามล าดับ 
     จากการประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อระบบระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
และการบริการของหลักสูตร ระดับ ปวช. สาขางานไฟฟ้าก าลัง ประจ าปีการศึกษา 2561 เห็น
ได้ว่าปัญหาที่ส าคัญคืออาจารย์ที่ปรึกษาเอาใจใส่นักศึกษาอย่างท่ัวถึงและสม่ าเสมอ ทางสาขางาน
ไฟฟ้าก าลังจึงได้ปรับกระบวนการการดูแลนักศึกษา โดยให้อาจารย์ทุกท่านในสาขาสามารถให้
ค าปรึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาได้ทุกระดับช้ันปี 

๓.๑-7 รายงานความ
พึงพอใจ ของนักเรียน 
นักศึกษาท่ีมีต่อระบบ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
และการบริการของ
หลักสตูร ระดับ ปวช. 
สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
ประจ าปีการศึกษา 
2561 
๓.๑-8 คู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษา 

กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรูท้ี่ทันสมัย  
     สาขางานไฟฟ้าก าลังร่วมกับส านักวิชาการ ได้ด าเนินการพิจารณา แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ โดยด าเนินการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุม
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ 
ผ่านโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีระบบและกลไกการปฏิบัติงาน ดังนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1-9  เอกสารระบบ
การพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการ
เสรมิสร้างทักษะการ
เรียนรู ้  
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ทางสาขาไฟฟ้าก าลังร่วมกับส านักวิชาการ ได้ด าเนินการพิจารณา แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ โดยด าเนินการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ ผ่าน
โครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด าเนินการตามแนวทางส าหรับนักศึกษาทุกช้ันปี รวมทั้งสิ้น.
๗ โครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย 
      ๑. โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  
             มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของนักเรียน -
นักศึกษา และเผยแพร่ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมสู่สาธารณชนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งการเผยแพร่ผลงานด าเนินงานภายใต้กิจกรรม มหกรรมวิชาการ  
      ๒. โครงการศึกษาดูงานและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
            มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้จากการศึกษา ดูงานในสถาน
ประกอบการจริง และได้น าความรู้จากประสบการณ์จริงไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
โดยน านักศึกษาเข้าไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดประทุมธานี และ 
บ.อิชิตันกรุ๊ป(จ ากัดมหาชน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา      
       ๓. โครงการเตรียมการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน 

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม
ข้อก าหนดของวิทยาลัยฯ และสถานประกอบการ สามารถพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับงาน ตาม
ความรู้ความสามารถ โดยมีการให้ความรู้นักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับ  

- ความส าคัญและวตัถุประสงค์ของการฝึกงาน 
- การเตรยีมความพร้อมก่อนการฝกึงาน  
- ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน    
- การพัฒนาบุคลิกภาพกับการท างาน  
- ประสบการณด์ีดี จากพ่ีสู่น้อง 

               - การปฏิบัติตนในสถานประกอบการ โดยตัวแทนจาก บริษัท มิตซูบิชิอิเล็กทริค 
คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด และ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 
       ๔. โครงการหน่วยซ่อมสร้างบริการชุมชน (Fix it Community Unit) 
             มีวัตถุประสงค์เพื่อออกหน่วยซ่อมสร้างบริการชุมชน ช่วยเหลือประชาชน ในช่วง
เทศกาลส าคัญ ในยามภัยพิบัติต่าง ๆ รวมถึงตามความต้องการของชุมชน และเพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษามีจิตอาสา มีทักษะ และประสบการณ์ด้านทักษะวิชาชีพ  โดยการออกหน่วยซ่อมสร้าง
บริการชุมชนมีบริการ ดังต่อไปนี้ 

-  บริการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ  
-  บริการซ่อมบ ารุงเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตร 
-  บริการซ่อมบ ารุงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน, อุปกรณ์ดาวเทียม 

พื้นที่ด าเนินการ ได้แก ่
-  บ้านโพทะเล  หมู่ 2  ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร  
-  บ้านบึงลี  หมู่ 4  ต.โพธ์ิไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร  

            -  บ้านวังแดง หมู่ 2  ต.เขาทราย  อ.ทับคล้อ  จ.พิจิตร 
        ๕. โครงการพัฒนาผู้เรยีนเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
                สาขางานไฟฟ้าก าลังได้ด าเนินการจดัสอบมาตรฐานวิชาชีพตามคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ประกอบด้วย 

3.1-10  รายงานผล
โครงการสิ่งประดิษฐ์คน
รุ่นใหม ่
3.1-11  รายงานผล
โครงการศึกษาดูงาน 
3.1-๑2  รายงานผล
โครงการเตรยีมความ
พร้อมและประถมนเิทศ
นักศึกษาก่อนออก
ฝึกงาน 
3.1-๑3  รายงานผล
โครงการ หน่วยซ่อม
สร้างบริการชุมชน (Fix 
it Community Unit) 
3.1-๑4  รายงานผล
โครงการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 
3.1-๑5  รายงานผล
โครงการ ทดสอบ
ระดับชาตดิ้าน
อาชีวศึกษา ปีการศึกษา  
2561 
3.1-๑6  รายงานผล
โครงการอบรมนักศึกษา
ใหม ่
3.1-๑7  รายงานผล
โครงการไหว้ครู ท าบญุ
ประเพณ ี
3.1-๑8  รายงานผล
โครงการกีฬาภายใน 
3.1-๑9 รายงานผล
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ 
3.1-20 รายงานผล
โครงการ วชช.คุณธรรม 
3.1-21 รายงานผล
โครงการแหเ่ทียน 
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             - สมรรถนะงานท่ี 1 งานซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า 
             - สมรรถนะงานท่ี 2 งานเครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า      
             - สมรรถนะงานท่ี 3 งานควบคุมไฟฟ้า 
               มีนักเรียนนักศึกษาเขา้ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพท้ังหมดจ านวน 2 คน ผ่านเกณฑ์ 
ประเมินมาตรฐาน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100  
 
        ๖. โครงการการเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาตดิ้านอาชีวศึกษา  
               โดยผลการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-net) แยกตามองค์ประกอบและ
ประเภทวิชา ของนักเรียนปีการศกึษา 2561 มีดังนี ้ 

องค์ประกอบ คะแนนเฉลีย่ 
ทักษะภาษาและการสื่อสาร 34.68 
ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 27.18 
ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต 46.37 
ทักษะการจัดการงานอาชีพ 38.47 

       ๗. โครงการพัฒนากิจกรรมผู้เรยีน 
              สาขางานไฟฟ้าก าลังและงานกิจการนักศึกษาไดจ้ัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนร่วมกันโดยมี
กิจกรรมดังนี ้

-โครงการไหว้ครู ท าบุญประเพณ ี
   -โครงการกีฬาภายใน 
   -โครงการวิทยาลัยชุมชนคณุธรรม 
   -กิจกรรรมการเข้าค่ายลูกเสือ 
   -โครงการแห่เทียน 

 
      สาขางานไฟฟ้าก าลังได้ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาและการบริการของหลักสูตร ด้านการบริการเพื่อพัฒนาประสบการณ์และความรู้ด้านต่าง 
ๆ แก่นักศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง  โดยรายการที่มีความ
พึงพอใจสูงสุด คือ มีการประเมินคุณภาพของการด าเนินโครงการพัฒนา ประสบการณ์ทาง
วิชาชีพ (�̅�=3.25), รองมาคือนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาความรู้
และประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพ (�̅�=3.20),จากกิจกรรมต่าง ๆ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และด้านศิลปวัฒนธรรม ท่ีหลักสูตร จัดขึ้น นักศึกษาได้ความรู้ ความเข้าใจ และเป็นประโยชน์ต่อ
ตัวนักศึกษา(�̅�=3.10),ความหลากหลายของกิจกรรมที่หลักสูตร จัดให้กับนักศึกษา(�̅�=3.10),
จากกิจกรรมต่าง ๆ ด้านวิชาการที่หลักสูตร จัดขึ้น นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ต่อได้(�̅�=3.10),มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการของนักศึกษา
อย่างเหมาะสม(�̅�=3.05),มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาอย่าง
เหมาะสม(�̅�=3.05),การประชาสัมพันธ์ในการเข้าถึงกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่หลักสูตรด าเนินการ
(�̅�=2.95),ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ เช่น การทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน การแข่งขัน /ประกวดด้านวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอก
วิทยาลัยฯ(�̅�=2.95),มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาอย่าง
เหมาะสม(�̅�=2.85) ตามล าดับ 

3.1-๒2 รายงานผล
ความพึงพอใจของ
นักเรียน นักศึกษาท่ีมี
ต่อระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาและการบริการ
ของหลักสูตร ระดบั 
ปวช. สาขางานไฟฟ้า
ก าลัง ประจ าปี
การศึกษา 2561  
 

 
ผลกำรประเมิน ผ่ำน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  ผลที่เกิดกับนักศึกษำ 
 

ผลที่เกิดกับนักศึกษาโพทะเล 

ปีกำรศึกษำ 
จ ำนวน 
รับเข้ำ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ      
ตำมหลักสูตร 

จ ำนวนที่ลำออกและคัด
ชื่อออกสะสมจนถึงสิ้น

ปีกำรศึกษำ 

อัตรำกำร
ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 

อัตรำ 
กำรคงอยู ่

2559 2560 2561 
2557 25 10 ๒ - ๑๓ ๔๘ ๔๘ 
2558 - - -  - - 0 0 
2559 14 - - 7 7 50 50 

 
ผลที่เกิดกับนักศึกษาทับคล้อ 

ปีกำรศึกษำ 
จ ำนวน 
รับเข้ำ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ      
ตำมหลักสูตร 

จ ำนวนที่ลำออกและคัด
ชื่อออกสะสมจนถึงสิ้น

ปีกำรศึกษำ 

อัตรำกำร
ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 

อัตรำ 
กำรคงอยู ่

2559 2560 2561 
2557 50 35  - 15 70.00 70.00 
2558 54 - 34  - 20 62.96 62.96 
2559 29 - - 17 12 58.62 58.62 

 
ผลที่เกิดกับนักศึกษารวม 

ปีกำรศึกษำ 
จ ำนวน 
รับเข้ำ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ      
ตำมหลักสูตร 

จ ำนวนที่ลำออกและคัด
ชื่อออกสะสมจนถึงสิ้น

ปีกำรศึกษำ 

อัตรำกำร
ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 

อัตรำ 
กำรคงอยู ่

2559 2560 2561 
2557 75 45 ๒ - ๒๘ 6๒.๖๖ 6๒.๖๖ 
25๕8 54 - 34 - 20 62.96 62.96 
25๕9 43 - - 24 19 55.81 54.31 

 
 
เอกสำรหลักฐำนประกอบ 
-  ๓.๒-๑ ผลที่เกิดกับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

 
ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลกัฐำน 

1) มีข้อมูลอัตราการคงอยู่และการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ ปวช. สาขางาน
ไฟฟ้าก าลัง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 

2) มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการส่งเสรมินักศึกษา ดังนี้ 
2.1) การบริการด้านให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา (ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา) ผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจในภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ย ๓.๑๓  โดย
รำยกำรที่มีควำมพึงพอใจสูงสุด คือ มีช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงอำจำรย์ที่
ปรึกษำกบันักศึกษำในควำมดูแล อยู่ในระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ย ๓.๓๕  
2.2)  การบริการเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรยีนรูด้้านตา่ง ๆ ของนักเรียน 

3.2-1 ตารางสรุปข้อมูล
อัตราการคงอยู่และการ
ส าเรจ็การศึกษาของ
นักศึกษาระดับ ปวช. สาขา
งานไฟฟ้าก าลัง 
3.2-2 รายงานความพึง
พอใจของนักเรียน นักศึกษา
ที่มีต่อระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาและการบริการของ
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นักศึกษา ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ย 
๓.๐๖ โดยรำยกำรที่มีควำมพึงพอใจสูงสุด คือ มีกำรประเมินคุณภำพของกำร
ด ำเนินโครงกำรพัฒนำ ประสบกำรณ์ทำงวิชำชีพ อยู่ในระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ย 
๓.๒๕   

3)   จากระบบอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีด าเนินการท าให้จ านวนนักเรียน นักศึกษาท่ีลาออกและ
คัดชื่อออกสะสมจนถึงสิ้นปีการศึกษามีแนวโน้มลดลง เมื่อดูจ านวนที่ลาออกและคดัชื่อ
ออกสะสมจนถึงสิ้นปีการศึกษาจากปีการศึกษา๒๕๕๗, ๒๕๕๘ และ๒๕๕๙ มีอัตรำ
กำรคงอยู่ ๖๒.๖๖, ๖๒.๙๖ และ๕๔.๓๑ ตำมล ำดับ โดยมีอัตรำกำรคงอยู่เฉลี่ย
เท่ำกับ  ๕๙.๐๙ 

หลักสตูร ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

  
ผลกำรประเมิน ผ่ำน 
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องค์ประกอบที ่4  อำจำรย์ 
 
องค์ประกอบที่ 4.1  กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ 
 

ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลกัฐำน
ประกอบ 

ระบบกำรรับและแต่งต้ังอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และคณะกรรมกำร
บริหำรหลักสูตร 

 

กำรรับอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  
     การรับอาจารย์ประจ าหลกัสูตรมวีัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้มีความรู้ 
ความเช่ียวชาญที่เหมาะกับสาขางาน ซึ่งกระบวนรับอาจารย์ประจ า
หลักสูตร มีดงัต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     การรับอาจารย์ประจ าหลักสตูรใหม่นั้น ได้ก าหนดขั้นตอนการรบั
สมัครอาจารยไ์ว้และก าหนดให ้หลักสูตรฯ ด าเนินการ โดยมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี ้
      1.1 สาขางานไฟฟ้าก าลัง ส ารวจความต้องการและคุณสมบัติของ
อาจารย์ใหม่ โดยพิจารณาจากความขาดแคลน ความต้องการของสาขา

4.1-๑ ระบบการรับ
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
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งานไฟฟ้าก าลังที่เปิดสอน สัดส่วนระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ตลอดจน
ความจ าเป็นอื่น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการด าเนินการขออัตราก าลังจาก
วิทยาลัยฯ 
      1.2 เมื่อทราบจ านวนความต้องการและคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่
แล้ว หลักสูตรฯ ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความขอเพิ่มอัตราก าลังเสนอ
ต่อวิทยาลัยฯ 
      1.3 วิทยาลัยฯ พิจารณาความต้องการและความจ าเป็น เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 
      1.4  เมื่อได้รับอนุมัติอัตราก าลังแล้ว งานทรัพยากรบุคคล  
ส านักงานผู้อ านวยการ จะด าเนินการประกาศรับสมัคร และก าหนดวันรับ
สมัคร  วันสอบ คุณสมบัติของผู้สมัคร และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
ขึ้นมาด าเนินการ เพื่อรับสมัคร ออกข้อสอบ สอบสัมภาษณ์ ก าหนดเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือก เป็นต้น โดยมีขบวนการในการรับสมัคร ดังนี้ 

1) เปิดรับสมัคร โดยด าเนินการอย่างเปิดเผย  
2) ด าเนินการสอบคัดเลือก และพิจารณาคัดเลือกโดย

พิจารณาจากผลการสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์และ
ทักษะความสามารถในการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ในประกาศการรับสมัคร จากนั้น งานทรัพยากร
บุคคล ส านักงานผู้อ านวยการ สรุปผลการพิจารณา
คัดเลือก เสนอต่อผู้บริหารเพื่อประกาศผลการคัดเลือก 
และก าหนดวันรายงานตัวท าสัญญา 

3) อาจารย์ใหม่มารายงานตัว ที่งานทรัพยากรบุคคล 
ผู้อ านวยการ  แนะน าอาจารย์ใหม่ต่อหลักสูตรฯ เพื่อ
มอบหมายงาน  

4) ทุกสิ้นปีการศึกษา จะด าเนินการส ารวจตามขั้นตอนที่ 
1 เพื่อน าข้อมูลไปทบทวนและปรับแผนและด าเนินการ
ตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

     การรับอาจารย์ประจ าสาขางานไฟฟ้าก าลัง จะด าเนินการเมื่อทาง
สาขามีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เพียงพอ จะด าเนินการจัดท า
บันทึกข้อความขออัตราก าลัง เสนอต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ ก าหนด
คุณสมบัติ ทั้ งทางด้ านคุณวุฒิการศึ กษา  ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์สอนที่จะต้องสอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรฯ  
โดยจะต้องพิจารณาอาจารย์ประจ าสาขางานไฟฟ้าก าลัง จากคุณวุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์สอน ฯลฯ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ไม่มีการรับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพิ่ม เนื่องจากอัตราก าลังของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรยังเพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอน 

๔.๑-๒ ตารางการ
จัดการเรียนการสอน
ภาคเรยีนที่ ๑ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 
๔.๑-๓ ตารางการ
จัดการเรียนการสอน
ภาคเรยีนที่ ๒ ประจ าปี
4.1-๔ ประกาศรับ
สมัครงานวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร 

     สาขางานไฟฟ้าก าลังมีการประเมินกระบวนการ ดังนี้ โดยด าเนินการ
ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
ด้านการรับอาจารย์ โดยผลการประเมินในภาพรวมด้านการรับอาจารย์
ผู้สอนมีความพึงพอใจมีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๕ รายละเอียดดังตาราง
แสดงความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนที่มีต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
ด้านการรับอาจารย์ พบว่า ภาพรวมมีระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ใน

4.1-5 รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์ผูส้อนต่อ
การบริหารจัดการ
หลักสตูร ประจ าปี
การศึกษา 2561 
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ระดับมาก  (�̅�=4.25)  โดยรายการที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ 
การก าหนดคุณสมบัติในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร
สอดคล้องกับหลักสูตร(�̅�=5.00) รองลงมา คือ กลไกการคัดเลือก
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเหมาะสมและโปร่งใส(�̅�=๔.00), การ
บริหารหลักสูตร ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น
ที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเหมาะสม(�̅�=๔.00) และการก าหนดบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์มีความชัดเจนและเหมาะสม 
(�̅�=4.00) ตามล าดับ 

 

  
  
ระบบกำรบริหำรอำจำรย์  
      วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้มีการก าหนดภาระงานของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ดังนี ้
 
ข้ำรำชกำร 
 

ภำระงำน 
จ ำนวน ชม.ขั้น

ต่ ำ/สัปดำห ์
งานสอน 6 
งานปฏิบัติงานจัดการศึกษาเพื่อพฒันา
ท้องถิ่นและชุมชน 

12 

งานศึกษาค้นคว้า วิจัยเพื่อชุมชน 6 
งานบริการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 5 

 
 
 
 
พนักงำนรำชกำร (อำจำรย์ผู้สอน) 
     - ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยงานการสอน แผนการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผลการเรียน 
     - ท าหน้าที่สอนในรายวิชาท่ีมปีระสบการณ์และความเช่ียวชาญ 
     - ช่วยเหลือและแก้ปญัหาดา้นการเรยีนของนักศึกษา 
     - จัดท าแผนการสอนรายวิชา 
     - จัดท าสื่อ เอกสารประกอบการเรยีนการสอน ท าแบบประเมิน 
แบบทดสอบ 
     - วัด-ประเมินผลการเรียนโดยวัดผลทั้งด้านความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะ 
     - วางแผนการใช้วัสดุ อุปกรณ ์เพื่อการเรียนการสอน 
     - ปฏิบัติงานช่วยบริการหรืองานอ านวยการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับการ
สนับสนุนการเรยีนการสอน 
     - ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 
 

4.1-6ประกาศสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน เรื่อง 
การก าหนดภาระงาน
ของผู้สอนประจ าใน
สถาบัน พ.ศ.2559 
4.1-7  TOR พนักงาน
ราชการ (อาจารย์
ผู้สอน) 
4.1-8  TOR พนักงาน
จ้างเหมาบริการ 
(อาจารย์ผูส้อน) 
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อำจำรย์พิเศษ 
1. สอนและอบรมนักเรียน นักศึกษา ตามหลักสูตร ปวช. ปวส. และ

หลักสตูรฝึกอบรมในสาขาท่ีเกี่ยวขอ้ง ไม่น้อยกว่า 20 ชม. / 
สัปดาห ์

2. จัดท าและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน แผนการสอนอย่างน้อย 1 
รายวิชา/ภาคเรยีน โครงการสอน บันทึกหลังการสอนและจดัท า
ข้อสอบทุกรายวิชาที่สอน 

3. จัดท าเอกสารรายงานผลการเรียนทุกรายวิชา เมื่อสิ้นภาคเรียน 
4. จัดท าผลงานทางวิชาการ จัดท าวจิัยในช้ันเรียน อย่างน้อยภาคเรียน

ละ 1 เรื่อง 
5. ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ห้องเรียน พร้อมจดัท าบันทึกรายงาน

การปฏิบัตหิน้าท่ีส่งทุกภาคเรียน 
6. หากปฏิบัติหนา้ที่สอนน้อยกว่า 20 ชม./สัปดาห์ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

สนับสนุนงานจดัการเรียนการสอนตามสดัส่วนจ านวนช่ัวโมงการ
ปฏิบัติงานสอน และปฏิบตัิงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร 

 
1. หลักสตูรก าหนดภาระงานสอนในการจัดการเรยีนการสอน เพื่อให้

สอดคล้องกับการบริหารงาน ดังนี ้
ภำคเรียนที่ 1/2561 
 

ชื่อ-สกลุ 
ชม.สอน/
สัปดำห ์

นานเกียรติชัย  ธาราวิกรัยรัตน ์ ๑๓ 
นายณัฐพงษ์  กลั่นหวาน ๑๖ 
นายณัฐพล  ศรีเดือน ๒๒ 

 
 
 
ภำคเรียนที่ 2/2561 
 
 

 

2. ภาระงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย มดีังนี้ 
1) นายเกียรติชัย  ธาราวิกรัยรัตน์  

    ปฏิบัติหน้าท่ี -อาจารย์ผูส้อนสาขางานไฟฟ้าก าลัง,     
                    -เจ้าหน้าท่ีงานอาคารสถานท่ี 

2) นาณัฐพงษ์  กลั่นหวาน  
    ปฏิบัติหน้าท่ี -อาจารย์ผูส้อนสาขางานไฟฟ้าก าลัง,  
                    -หัวหน้าสาขางานไฟฟ้าก าลัง,  

ชื่อ-สกลุ 
ชม.สอน/
สัปดำห ์

นานเกียรติชัย  ธาราวิกรัยรัตน ์ ๑๐ 
นายณัฐพงษ์  กลั่นหวาน ๒๔ 

4.1-9  ตารางการ
จัดการเรียนการสอน
ภาคเรยีนที่ 1 และภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 
4.1-10  ค าสั่ง
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ท่ี 
239/2561 เรื่อง 
มอบหมายหน้าที่
บุคลากร 
4.1-๑1 แผนการสอน 
โครงการสอน บันทึก
หลังการสอน ประจ าปี
การศึกษา 2561 
4.1-๑2 ผลการ
ประเมินอาจารยผ์ูส้อน
รายวิชา ปีการศึกษา 
2561 
4.1-๑3  รายงานผล
การนิเทศ ติดตาม การ
จัดการเรียนการสอน 
ประจ าปีการศึกษา 
2561 
4.1-๑4  ค าสั่ง 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ท่ี 
226/2561 เรื่อง 
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                    -หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม 
3) นายณัฐพล  ศรีเดือน  

    ปฏิบัติหน้าท่ี -อาจารย์ผูส้อนสาขางานไฟฟ้าก าลัง  
3. มีการก ากับและตดิตามการจดัท าแผนการสอน โครงการสอน 

บันทึกหลังการสอน โดยมผีลการด าเนินงานดังน้ี 
ภำคเรียนที่ 1/2561  

ชื่อ-สกุล รายวิชา 

การส่ง
เอกสาร 

แผ
นก

าร
สอ

น 
โค

รง
กา

รส
อน

 
บัน

ทึก
หล

ังก
าร

สอ
น 

นายเกียรติชยั ธาราวิกรัยรัตน์ เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น    
 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

เบื้องต้น 
✔ ✔  

 เครื่องปรับอากาศ ✔ ✔  
นายณัฐพงษ์  กลั่นหวาน องค์การวิชาชีพ 1    
 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์

เบื้องต้น 
 ✔ ✔ 

 หม้อแปลงไฟฟ้า  ✔  
 เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ  ✔  
 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  ✔  
นายณัฐพล  ศรีเดือน เขียนแบบไฟฟา้ ✔ ✔  
 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ✔ ✔  
 เครื่องวัดไฟฟ้า  ✔  
 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ✔ ✔  
 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั    

 
 
 
 
ภำคเรียนที่ 2/2561  
 

ชื่อ-สกุล รายวิชา 

การส่ง
เอกสาร 

แผ
นก

าร
สอ

น 
โค

รง
กา

รส
อน

 
บัน

ทึก
หล

ังก
าร

สอ
น 

นายเกียรติชยั ธาราวิกรัยรัตน์ เครื่องท าความเย็น  ✔ ✔ 
 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ✔ ✔ ✔ 
 การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า  ✔ ✔ 
 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า ✔ ✔ ✔ 
 โครงการ ✔ ✔  

แต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการเรียน 
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นายณัฐพงษ์  กลั่นหวาน องค์การวิชาชีพ 2    
 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ✔ ✔ ✔ 
 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ  ✔ ✔ 
 กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า  ✔  
 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ✔ ✔  
 การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร  ✔ ✔ 
 การโปรแกรมและควบคุมไฟฟา้  ✔  
 โครงการ    

 

4. การก ากับ/ควบคุมกระบวนการจดัการเรียนการสอนและการ
ประเมินนักศึกษา โดยมีการนเิทศ ติดตามให้ค าแนะน า 
กระบวนการจดัการเรียนการสอน และมีคณะกรรมการพิจารณา
ผลการเรยีน ท าหน้าที่พิจารณา ความเหมาะสมในการ
ประเมินผลการเรียนของอาจารย์ผูส้อนแต่ละรายวิชา 

5. การประเมินการสอนของอาจารย์ ในปีการศึกษา 2561 มีผล
การประเมินอาจารยผ์ู้สอนโดยนักศึกษา ดังนี้  
 

อำจำรย์ผู้สอน ชื่อวิชำ 
ผลกำร 
ประเมิน 

นายเกียรติชยั ธาราวิกรัยรัตน์ เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 4.53 
 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

เบื้องต้น 
4.03 

 เครื่องปรับอากาศ 4.32 
 เครื่องท าความเย็น 4.20 
 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 4.20 
 การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า 4.31 
 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า 4.31 
 โครงการ 4.31 
นายณัฐพงษ์  กลั่นหวาน                                                        องค์การวิชาชีพ 1 3.92 
 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์

เบื้องต้น 
2.40 

 หม้อแปลงไฟฟ้า 3,96 
 เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 3.96 
 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 4.40 
 องค์การวิชาชีพ 2 4.19 
 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 4.30 
 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 4.19 
 กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า 4.19 
 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 4.30 
 การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 4.19 
 การโปรแกรมและควบคุมไฟฟา้ 4.31 
 โครงการ 4.31 
นายณัฐพล  ศรีเดือน เขียนแบบไฟฟา้ 4.54 
 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 4.54 
 เครื่องวัดไฟฟ้า 4.54 
 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 3.95 
 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั - 

 

        ทางสาขางานไฟฟ้าก าลังส่งเสรมิให้อาจารย์ใช้รูปแบบการสอนโดย
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น าสื่อออนไลนม์าใช้ประกอบในการเรียนการสอนซึ่งนักเรียนนักศึกษา
สามารถทบทวนความรูไ้ด้ตลอดเวลา 
       สาขางานไฟฟ้าก าลัง มีการก าหนดภาระงานสอนในการจัดการเรียน
การสอน ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ของวิทยาลัยฯ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ ของวิทยาลัยฯ มีการประเมินกระบวนการ ดังนี้ โดย
ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร (ด้านการบริหารอาจารย์ การก ากับ/ติดตาม/ประเมินผลและ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์)  โดยผลการประเมินใน
ภาพรวม อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย ๔.๓๖ มีรายละเอียด ดังน้ี  
        ด้านการบริหารอาจารย์ การก ากับ/ติดตาม/ประเมินผลและพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (�̅�=4.36)  โดยรายการที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ การ
จัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถของอาจารย์
ผู้สอน, การก ากับและติดตามการจัดท าแผน    การสอน โครงการสอน 
อย่างน้อยก่อนการเปิดภาคเรียนให้ครบทุกรายวิชา, การก ากับและ
ติดตามการจัดท าบันทึกหลังการสอนหลังสิ้นสุดภาคเรียนให้ครบทุก
รายวิชา (�̅�=5.00) รองลงมา คือ การก ากับ/ควบคุมกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา (�̅�=4.50),  การประเมินการ
สอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้    ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถ
ด้านการสอนของอาจารย์ (�̅�=4.00), จ านวนภาระงานสอนของอาจารย์
ที่เป็นจริงในหลักสูตรมีความเหมาะสมและ การควบคุมการจัดการเรียน
การสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน (�̅�=3.50) 
ตามล าดับ 

4.1-๑5  รายงานผล
การประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์
ผู้สอนต่อการบริหาร
จัดการหลักสตูร 
ประจ าปีการศึกษา 
2561 
 
 

     
 

 

  
ระบบกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์  
  ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการด าเนินงาน ดังนี้  

๑. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าสาขางานไฟฟ้าก าลังและอาจารย์ผูส้อน
เข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองด้านการ
ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

๒. ส่งเสริมการศึกษาต่อ การท าผลงานทางวิชาการ เพื่อขอเลื่อน
ต าแหน่งทางวิชาการและการพัฒนาศักยภาพ  

๓. มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้หรือด าเนนิงานตามกระบวนการจัดการ
ความรู ้(KM) ให้มีการแลกเปลี่ยนและน าความรูไ้ปใช้ในการ
พัฒนางาน  
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     สาขางานไฟฟ้าก าลังได้มีการสง่เสริมและพัฒนาน าอาจารย์ในสาขา
งานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชา ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
วันที่ 

เข้ำอบรม 
หัวข้อ 

กำรพัฒนำ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
๑ นายณัฐพล  

ศรีเดือน 
๒๐ กันยายน  
๒๕๖๑ 

อบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
พัฒนาสื่อ
ประกอบการ
เรียนการสอน 
Google 
Classroom 

วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร 

4.1-๑6  บันทึก
รายงานการไปราชการ
ประจ าเดือนกันยายน 
4.1-17  เกียรติบัตร
ผ่านการฝึกอบรม
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
สื่อประกอบการเรยีน
การสอน Google 
Classroom 
 
 

     สาขางานไฟฟ้าก าลัง มีการประเมินกระบวนการ โดยด าเนินการ
ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
(ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) โดยผลการประเมินในภาพรวม อยู่
ในระดับค่าเฉลี่ย ๔.๐๐ มีรายละเอียด ดังน้ี  

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก  (�̅�=4.00)  โดยรายการที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ 
การส่งเสริมการน ากระบวนการวิจัยและการให้บรกิารทางวิชาการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา, 
การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์  (�̅�=4.50)  
รองลงมา คือ ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่าง
สม่ าเสมอ (�̅�=3.00) ตามล าดับ   

4.1-18  รายงานผล
การประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์
ผู้สอนต่อการบริหาร
จัดการหลักสตูร 
ประจ าปีการศึกษา 
2561 
 

  
  

 
ผลกำรประเมิน ผ่ำน 
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องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน และกำรประเมินผู้เรียน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  สำระของรำยวิชำในหลักสูตร 

ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลกัฐำน 
การออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตรมีความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยด าเนินการตามระบบและกลไก สาระส าคัญของ
รายวิชาในหลักสูตร โดยมีค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสาขางานเพื่อท าหน้าที่บริหารหลักสูตร 
ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และร่วมกับส านักวิชาการ
จัดท าแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรเสนอขอความเห็นชอบจากอนุกรรมการ
วิชาการ สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และสถาบันวิทยาลัยชุมชน และด าเนินการมอบหมาย
รายวิชาให้อาจารย์ผู้สอน จัดท าแผนจัดการเรียนรู้ จัดท าตารางจัดการเรียนการสอน 
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
และจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อน าผลไปจัดการเรียนการสอนในภาค
เรียนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1-1 หลักสูตรระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
5.1-2 สาระส าคัญของ
รายวิชาในหลักสูตร 

เปรียบเทียบหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2545 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

กับหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 
ปวช. 2545 (ปรับปรุง 2546) ปวช. 2556 

1. หลักกำร 1. หลักกำร 
- เน้นผู้ผลิตส าเร็จการศึกษาให้สามารถประกอบ

อ า ชี พ ไ ด้ ต ร ง ต า ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ
โดยเน้นความช านาญเฉพาะด้านด้วยการ
ปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้อย่าง
กว้างขวาง 

- เพิ่มความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
11 พ.ศ. 2555 – 2559 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 

- เพิ่มการให้ความส าคัญในการผลิต

5.1-3 ค าสั่งมอบหมายหน้าท่ี
และความรับผดิชอบบุคลากร
ภายในวิทยาลัยชุมชนพิจติร 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
5.1-4 แผนการศึกษาตลอด
หลักสตูร สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
5.1-5 รายงานการประชุม
อนุกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 
1/61 วันท่ี 20 เม.ย. 2561 
5.1-6 รายงานการประชุม
อนุกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 
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- เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเลือกวิธีการเรียนตาม
ศักยภาพและโอกาสถ่ายโอนผลการเรียน
สะสมการเรียนเทียบความรู้และประสบการณ์
ได้ 

- สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาให้ตรง
ความต้องการและสอดคล้องกับสภาพของ
ชุมชนและท้องถิ่น 

ผู้ส าเร็จการศึกษาตามความต้องการ
ของสถานประกอบการและการ
ประกอบอาชีพอิสระสอดคล้องกับ
สภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ป ร ะ ช า ค ม
เศรษฐกิจอาเซียน 

2. จุดหมำย 2. จุดหมำย 
- เน้นพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้ ทักษะและ

ประสบการณ์ในงานอาชีพตรงตามมาตรฐาน
วิชาชีพมีปัญญาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่
เรียนรู้สามารถสร้างอาชีพจัดการและพัฒนา
อาชีพ 

- มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพมีพฤติกรรมที่ดีทั้งในการ
ท างานและการอยู่ร่วมกันเห็นคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
อนุ รั กษ์ ทรั พยากรธ รรมชาติ และสร้ า ง
สิ่งแวดล้อม 

- มีบุคลิกภาพที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์คุณธรรม
จริยธรรมด ารงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

- เพิ่มการมีจิตส านึกด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- เน้นความมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดี
งามต่อต้านความรุนแรงและสารเสพ
ติด 

3. เกณฑ์กำรใช้หลักสูตร 3. เกณฑ์กำรใช้หลักสูตร 
ประกอบด้วยสาระส าคัญดังนี้ 

- การเรียนการสอน 
- เวลาเรียน 
- หน่วยกิต 
- โครงสร้าง 
- โครงการ 
- ฝึกงาน 
- การเข้าเรียน 
- การประเมินผลการเรียน 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
- การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 

ปรับและเพิ่มเนื้อหาสาระในส่วนที่
เกี่ยวข้องดังนี ้

- การเรียนการสอน 
- การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
- หน่วยกิต 
- โครงสร้าง 
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
- การศึกษาระบบทวิภาคี 
- การเข้าเรียน 
- การประเมินผลการเรียน 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
- การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงแก้ไข พัฒนารายวิชา 

กลุ่มวิชาและการอนุมัติหลักสูตร 
- การประกันคุณภาพหลักสูตร 

4. จุดประสงค์สำขำวิชำ 4. จุดประสงค์สำขำวิชำ 

7/2561 วันท่ี 18 ต.ค. 
2561 
5.1-7 ตารางการจดัการเรียน
การสอนภาคเรยีนที่ 1/2561 
และ 2/2561 
5.1-8 แผนการจัดการเรียนรู้
และค าอธิบายรายวิชางาน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
วงจร 
5.1-9 เอกสารประกอบการ
ประเมินผลการเรียนรายวิชา
งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
วงจร 
5.1-10 รายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรส าหรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 
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     ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้  ด้ านทักษะ ด้านเจตคติและ
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในสาขาวิชานั้น ๆ 

     ประกอบด้ วยสิ่ งที่ ต้ อ งการ
พัฒนาผู้เรียนในสาขาวิชานั้น ทั้ง 3 
ด้าน โดยด้านเจตคติเน้นเพิ่มเติม
เกี่ยวกัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มี
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม 
สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรง
และสารเสพติด 

5. มำตรฐำนวิชำชีพ 5. มำตรฐำนวิชำชีพ 
     ประกอบด้วยความรู้และทักษะที่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาในสาขาวิชานั้น ๆ ต้องมีเพื่อเป็น
หลักประกันคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา
และสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของอาชีพ  

     ประกอบด้วย คุณลักษณะที่พึง
ป ร ะ ส ง ค์ ส ม ร ร ถ น ะ ห ลั ก แ ล ะ
สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะ
วิ ชา ชีพ  ที่ ส อดคล้ อ งกั บกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ 
ป ว ช .  แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น อ า ชี พ /
มาตรฐานสมรรถนะ  เพื่ อ เป็ น
หลักประกันคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาและสถานศึกษา 

6. โครงสร้ำงหลักสูตร 6. โครงสร้ำงหลักสูตร 
     ไม่น้อยกว่า 102 และไม่เกิน 120 หน่วย
กิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 

1) หมวดวิชาสามัญ   ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต 
- วิชาชีพพ้ืนฐาน 
- วิชาชีพสาขาวิชา 
- วิชาชีพสาขางาน 
- โครงการ 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
4) ฝึกงาน 
5) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

     ไม่น้อยกว่า 103 และไม่เกิน 
120 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 

1) หมวดวิชาทักษะชีวิต   ไม่น้อยกว่า 
22 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 
71 หน่วยกิต 

- กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
- กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
- กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
- ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
- โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 10 

หน่วยกิต 
4) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

7. รำยละเอียดของรำยวิชำ 7. รำยละเอียดของรำยวิชำ 
     ประกอบด้วย 

- รหัสวิชา ช่ือวิชา จ านวนหน่วยกิต (จ านวน
ช่ัวโมงเรียนต่อสัปดาห์) 

- รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน (ถ้ามี) 
- จุดประสงค์รายวิชา 
- มาตรฐานรายวิชา 
- ค าอธิบายรายวิชา 

     ประกอบด้วย 
- รหัสวิชา ช่ือวิชา จ านวน
ช่ัวโมงเรียนทฤษฎีต่อหนึ่งสัปดาห์ – 
จ านวนช่ัวโมงเรียนปฏิบัติต่อหนึ่ง
สัปดาห์ – จ านวนหน่วยกิต (ท-ป-น) 

- วิชาบังคับก่อน (ถ้ามี) 
- จุดประสงค์รายวิชา 
- สมรรถนะรายวิชา 



ห น้ า  | 30 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานไฟฟา้ 

 

- ค าอธิบายรายวิชา 
8. กำรเพ่ิมรำยวิชำ 8. กำรเพ่ิมรำยวิชำ 
     สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชาหรือ
กลุ่มรายวิชาในหมวดวิชาชีพ วิชาชีพสาขางาน 
และหมวดวิชาเลือกเสรี เพิ่มเติมได้ตามความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือชุมชน 

     สถานศึกษาสามารถพัฒนา
รายวิชาในหมดวิช่ทักษะชีวิต หมวด
วิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชา
เลือกเสรี เพื่มเพิ่มเติมได้ตามความ
ต้องการของสถานศึกษา  สถาน
ประกอบการหรือตามยุทธศาสตร์
ข อ ง ภู มิ ภ า ค เ พื่ อ เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยใช้รหัสวิชาตามที่
ก าหนดไว้ 

9. อัตรำส่วนของเวลำกำรเรียนรู้ 9. อัตรำส่วนของเวลำกำรเรียนรู้ 
     เป็นลักษณะบูรณาการเป็นทฤษฎีกับ
ปฏิบัติควบคู่กัน 

     ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ เ น้ น
ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติประมาณ 
20 ต่อ 80 ในหมวดวิชาทักษะ
วิชาชีพ 

10. กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 10. กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 
    ประเมินผ่านรายวิชาที่ก าหนด ได้หน่วยกิต
สะสมครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร เข้า
ร่วมและผ่านการประเมินกิจกรรมฯ และได้
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

     ได้หน่วยกิตสะสมครบถ้วนตาม
โครงสร้างหลักสูตรได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระดับ 
4 .00 ผ่ าน เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ เข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรและประเมินผ่าน 

 
สาขางานไฟฟ้าก าลังได้ด าเนินการตามระบบและกลไก สาระส าคัญของรายวิชาใน

หลักสูตร โดยมีนายณัฐพงษ์ กลั่นหวาน ท าหน้าที่หัวหน้าสาขางานไฟฟ้าก าลัง จัดท า
แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรเสนอขอความเห็นชอบจากอนุกรรมการวิชาการ สภา
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และสถาบันวิทยาลัยชุมชน และด าเนินการมอบหมายรายวิชาให้
อาจารย์ผู้สอน จัดท าแผนจัดการเรียนรู้ จัดท าตารางจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการ
สอน ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และจัดท ารายงาน
ผลการจัดการเรียนการสอน  

จุดหมายของหลักสูตร 
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

สังคมศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการบริหารและจดัการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและหลักการงานอาชีพท่ีสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวชิาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง
ให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงและความก้าว 
หน้าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ี

3. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในหลักการและกระบวนการพื้นฐานดา้นอุตสาหกรรม 
4. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในงานผลิตและงานบริการทางไฟฟ้าตามหลักการและ

กระบวน 
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การในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มค่า  การอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 5. เพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานช่างไฟฟ้าในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ 
รวมทั้งการใช้ความรู้และทักษะเปน็พ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได ้

6. เพื่อให้สามารถเลือกใช้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง 
7. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนสิัยที่ดตี่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ซื่อสตัย์

สุจรติประหยัด อดทน มีวินัย มคีวามรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรง
และสารเสพติด สามารถพัฒนาตนเองและท างานร่วมกับผู้อื่น 

รายวิชา 2104-2106 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 
ก าหนดเวลาเรยีน 4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์มีค่า 2 หน่วยกิต 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อ 

         1. รู้เข้าใจในทฤษฏีของแม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้า และโครงสรา้งหลักการท างานชอง
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  
         2. เพื่อให้รู้คุณลักษณะสมบัติและการน าไปใช้ของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 
         3. มีความตระหนัก และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 
 

สมรรถนะรายวิชา 
         1. แสดงความรู้ เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของเครื่องกลไฟฟ้า
กระแสตรง 
         2. ถอดและประกอบช้ินสว่น และต่อวงจรขดลวดอาเมเจอรข์องเครื่องกลไฟฟ้า
กระแสตรง 
         3. ทดสอบใช้งานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ทั้งการเริ่มเดิน การควบคุม
ความเร็ว การกลับทิศทางหมุน 
          4. บ ารุงรักษา ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 
 

ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฏีแม่เหล็ก แมเ่หล็กไฟฟ้า โครงสร้างและส่วนประกอบ

วงจรขดลวดอาเมเจอร์ของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง หลักการท างาน ชนิดของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง สาเหตุทีท่ าให้ไม่เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า อาเมเจอรร์ีเอ็กช่ันคอมมิว
เทช่ัน การค านวนหาค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวน า ประสิทธิภาพ คุณลักษณะและการ
น าไปใช้งาน หลักการท างาน ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์แม่เหล็หถาวร 
(Brushless Permanent Magnet Mortor) คคุณลักษะณะและการน าไปใช้งานของ
มอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรง การเริม่เดิน การควบคุมความเร็ว การกลับทิศทางหมุน 

ด าเนินการตามแผนการจดัการเรียนรู้และโครงการสอนให้เป็นไปตามที่ได้จดัท าไว้และ
ท าการบันทึกหลังการสอน 

5.1-11 แผนการจดัการ
เรียนรูร้ายวิชาเครื่องกลไฟฟ้า
กระแสตรง 

น าบันทึกหลังการสอนมาด าเนินการวิเคราะห์น ามาปรับปรุงส าหรับพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 

 

5.1-12 บันทึกหลังเครื่องกล
ไฟฟ้ากระแสตรง 

จัดท าเป็นรูปเลม่เพื่อใช้ท าการสอนและสามารถส่งเป็นผลงานทางวิชาการต่อไป 5.1.13 เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชางานเครื่องกล
ไฟฟ้ากระแสตรง 

 
ผลกำรประเมิน ผ่ำน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  กำรวำงระบบผู้สอน กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรประเมินผลผู้เรียน 

ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลกัฐำน 
สาขางานไฟฟ้าก าลัง ได้มีการก าหนดเป้าหมายในการวางระบบ

ผู้สอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน วิชาชีพ โดย
ส านักวิชาการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดตารางการจัดการ
เรียนการสอนประจ าภาคเรียน และส่งแผนตลอดหลักสูตรมาให้หัวหน้า
สาขางานตรวจสอบรายวิชาที่จะเปิดสอน และร่วมกับอาจารย์ประจ า
หลักสูตรพิจารณาอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเพื่อจัดท าตารางการ
จัดการเรียนการสอนของสาขางาน และเสนออนุกรรมการวิชาการ และ
สภาวิทยาลัยเพื่อทราบตารางการจัดการเรียนการสอน  เพื่อส านัก
วิชาการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน 
ด้านงานทะเบียน วัดผลและประเมินผลนักศึกษา เพื่อแจ้งอาจารย์
ประจ าวิชาตรวจสอบรายช่ือวิชาที่สอน รายช่ือนักศึกษา เวลาเรียน 
ห้องเรียน ในระบบอาจารย์ผู้สอน ต่อไป 

 

 
 
หลักการของหลักสูตร 
1. เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังมัธยมศึกษา

ตอนต้นหรือเทียบเท่าด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และประชาคมอาเซียน เพื่อ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ 

5.2-1 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการ
เรียนการสอน ระบบการวางระบบผู้สอน 
5.2-2 หลักสูตรระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)  
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     2. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง เน้น
สมรรถนะเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตาม
ศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเทียบโอน
ผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์จาก
แหล่งวิทยาการ สถานประกอบการ และสถานประกอบการอิสระ 
     3. เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัด
การศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
     4. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ 
ชุมชนและท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความ
ต้องการและสอดคล้องกับสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

อาจารย์ประจ าวิชาด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และ
โครงการสอนตามตารางสอนที่ได้ท าการอนุมัติ 

5.2-3 ศักยภาพอาจารยผ์ูส้อนระดับประกาศนีย 
บัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
5.2.-4 แผนการจัดการเรียนรู ้
5.2-5 โครงการสอน 

จัดท าสื่อ/เอกสารประกอบการสอน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแต่
ละรายวิชาให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง 

5.2-6 เอกสารประกอบการสอน 
5.2-7 คู่มือ/ใบความรู/้ใบงาน 

นักศึกษาและอาจารย์ประจ าวิชา ร่วมกันจัดท าโครงการสิ่งประดิษฐ์
เพื่อบูรณาการความรู้ ให้สามารถน าเสนอออกมาเป็นช้ินงานเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนหรือปัญหาที่ต้องการแก้ไขได้ 

นักศึกษาสามารถน าทักษะ ความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ มาบริการ
ให้กับชุมชน ด้วยหน่วยซ่อมสร้างบริการชุมชน(Fix it Community 
Unit) 

5.2-8 โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
5.2-9 รายงานสรุปหน่วยซ่อมสรา้งบริการชุมชน
(Fix it Community Unit) 

นักศึกษาทุกคนเข้าสอบทวนสอบจากการสอบมาตรฐานวิชาชีพทุก
คน 

5.2-10 การสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

 

ผลกำรประเมิน ผ่ำน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  ผลกำรด ำเนนิงำนของหลักสูตร  
1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็น ผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เก่ียวข้อง ศึกษาต่อ และ

ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
 

รำยกำร 
จ ำนวน (คน) 

แม่ข่ำย ทับคล้อฯ รวม 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 2 33 35 
ผู้จ านวนส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าตรงสาขา - 4 4 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อตรงกับสาขาที่
ส าเร็จการศึกษา 

1 19 20 

ร้อยละผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวข้องภายในหนึ่งปี 

50 69.67 68.57 

 

2. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับ
ข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไป
ท างาน จากสถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ 
หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

รำยกำร 
จ ำนวน (คน) 

แม่ข่ำย ทับคล้อฯ รวม 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 2 33 35 
จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ ๒ ๓๒ ๓๔ 
ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจเทียบกับจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหลัง
ส าเร็จการศึกษา 

100 ๙๖.๙๖ ๙๗.๑๔ 

 

เอกสำรหลักฐำน 

 5.3-1 รายงานผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตร ปวช. สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
 5.3-2 รายงานผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตร ปวช. สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
 5.3-3 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตร ปวช. สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
  

ผลกำรประเมิน ผ่ำน 
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องค์ประกอบที ่6  สิ่งสนบัสนุนกำรเรียนรู้ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1  สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้  
 

ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลกัฐำนประกอบ 
         หลักสูตรมีระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระบุความต้องการ 
และปัญหาการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตร 

2) ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุน และแหล่งเรียนรู้ตามความต้องการในหลักสูตร 
3) ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ

รายงานผลส ารวจความพึงพอใจและน าผลไปปรับปรุงและพัฒนาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.1-1  สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้

      สาขางานไฟฟ้าก าลังมีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ / ด าเนินงาน ดังนี ้ 
1) สาขางานไฟฟ้าก าลังด าเนินการส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตรสาขา

งานไฟฟ้าก าลัง ข้อมูล มีดังนี้ 
ห้องเรียน 

ห้องเรียนของสาขางานไฟฟ้าก าลัง  จะอยู่ตึกอุตสาหกรรมชั้นที่๒  
ได้แบ่งพื้นที่ห้องเรียน 6 ห้องเรียนใหญ่ และห้องย่อยส าหรับระดมความคิดของนักเรียน
นักศึกษาอย่างเป็นสัดส่วน โดยใช้เป็นพื้นที่ห้องเรียนทฤษฎีและลงปฏิบัติงานตามความ
เหมาะสมของพื้นที่ โดยในแต่ละพื้นที่จะจัดโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้
เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนในรายวิชาอย่าเหมาะสม  

6.1-2 รายงานผลการส ารวจ
ความต้องการและปัญหาการใช้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
อาจารยผ์ู้สอน ประจ าปี
การศึกษา 2561 
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ห้องน้ ำ 
ปัจจุบันห้องน้ าส าหรับนักเรียนนักศึกษามีจ านวน 4 ห้อง แต่มีปัญหาเรื่องระบบท่อ

น้ าประปาช ารุด ขณะนี้ทางงานอาคารสถานท่ีเสนอขอปรับปรุงในแผนงบประมาณ 
ระบบอินเตอร์เน็ต 

จากการส ารวจการใช้ระบบอินเตอร์ของนักศึกษาและอาจารย์ พบว่า 
การใช้งาน ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของการใช้งานนักศึกษา 

สื่อกำรสอน/อุปกรณ์เทคโนโลยี 
       ด าเนินการส ารวจความต้องการและปัญหาการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากอาจารย์
ผู้สอนประกอบด้วย ด้านอาคาร/สถานที่ ด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต  ด้าน
ห้องเรียน/ห้องปฎิบัติการ  ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ด้านห้องสมุด และ ปัญหาการใช้สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ มีผลการส ารวจ ดังนี้ 
   ควำมต้องกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
       ด้านอาคารสถานท่ี 

         1. ติดแอร์ทุกห้องเรียน 
               2. บุคลากรในการดูแลอาคาร   
       ด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
               1. ปัญหาอิเตอร์เน็ตไม่เสถียร 
       ด้านห้องเรียน/ห้องปฎิบัติการ 

          1. ปรับปรุงการกันฝุ่นและนก 
               2. อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย 
        ด้านโสตทัศนูปกรณ์ 

          1. พัฒนาระบบเสียงตามสาย 
               2. สื่ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
         ด้านห้องสมุด 

          1. เปิดใช้ตามความต้องการของผู้ใช้ 
               2. หนังสือที่เป็นต าราอ้างอิงจากในประเทศและต่างประเทศ 
   ปัญหำกำรใช้สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้  
      ผลการส ารวจปัญหาการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนสาขางานไฟฟ้า
ก าลัง ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมมีสภาพปัญหาอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.89) 
โดยรายการที่มีระดับปัญหาสูงสุด คือ บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (�̅�=4.33) รองลงมา คือ 
หนังสือ/วารสาร ที่มีอยู่ในห้องสมุดล้าสมัย, หนังสือ/วารสาร ที่ต้องการอยู่ในสภาพช ารุด, 
อาคารโรงฝึกงาน/ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์สภาพพร้อมใช้งาน, อาคารโรง
ฝึกงาน/ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือและอุปกรณ์เพียงพอ, ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ มี
ขนาดและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (�̅�=4.00), หนังสือ/วารสาร ที่ต้องการไม่มีใน
ห้องสมุด, อาคารโรงฝึกงาน/ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์มีความทันสมัย 
(�̅�=3.67) และ หนังสือ/วารสารที่ต้องการมีน้อยฉบับ (�̅�= 3.33) ตามล าดับ  
 

       สาขางานไฟฟ้าก าลังได้พบปัญหาเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 
คือและได้ท าการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนที่มีต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561 มีผลการประเมินดังนี้   

 
 

รำยกำร ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 

6.1-3  รายงานความพึงพอใจ
ของนักเรียน นักศึกษาและ
อาจารยผ์ู้สอนที่มีต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้ ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขางานไฟฟ้าก าลังประจ าปี
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อำจำรย ์ นักศึกษำ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในห้องเรียน 3.11 3.20 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 2.99 3.08 

รวม 3.60 3.14 
  

การศึกษา 2561 

       สาขางานไฟฟ้าก าลังมีการปรับปรุง/พัฒนาจากผลการประเมิน ดังนี ้ 
      1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในห้องเรียน  

     ได้มีปรับปรุงระบบ Network โดยตดิตั้งตัวกระจายสัญญาณ Wifi เพิ่มเพื่อให้
อาจารยผ์ู้สอนและนักศึกษา ได้ค้นคว้าข้อมูล หรือใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบการ
เรียนการสอน 

  2. สิ่งสนับสนุนการเรียนรูภ้ายนอกห้องเรียน 
          กั้นห้องย่อยส าหรับระดมความคิดของนักเรียนนักศึกษาอย่างเป็นสัดส่วนเพ่ิมขึ้น 

 

  
 
 

ผลกำรประเมิน ผ่ำน 
 
 

แผนกำรด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำหลักสูตร 
 

แผนกำรด ำเนินงำน ก ำหนดเวลำที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
กั้นห้องย่อยส าหรับระดมความคิดของนักเรียน
นักศึกษา 

2562 นายณัฐพงษ์  กลั่นหวาน 

 
ข้อเสนอในกำรพัฒนำหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลกัสูตร (รายวิชาเลือก รายวิชาเลือกเสรี) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวชิา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน
และการประเมินผลรายวิชา) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. กิจกรรมพัฒนาอาจารยผ์ู้สอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงช่ือ.............................................. 
        (นายณัฐพงษ์ กลั่นหวาน) 
      หัวหน้าสาขางานไฟฟ้าก าลัง 
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ส่วนที่ 3  

   รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ข้อเสนอแนะภำพรวม 

1. หลักสูตรควรมีการพัฒนา การด าเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
อย่างมีนัยส าคัญ ในประเด็นแรกขอให้มีการจัดท าเป็นข้อสอบกลางในรายวิชาเอกของหลักสูตรที่จะน าเสนอ
ในปีการศึกษา 2562 อย่างน้อย 2 รายวิชา และสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นที่ยอมรับ อย่างน้อย      1 ชิ้นงาน 

2. การเขียนแบบรายงานประเมินตนเอง (SAR) หลักสูตรควรสร้างความเข้าใจ ในเกณฑ์พัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และควรด าเนินการตามวิถีที่หลักสูตรมีการบริหารจัดการ และด าเนินการจริง 
ไม่ควรจัดท าแบบรายงานที่ระบุ ขั้นตอนที่ก าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว โดยหลักสูตรแค่เติมค าในช่องว่าง 

3. หลักสูตรควรน าข้อเสนอแนะจากการประเมิน ไปจัดท าแผนการปรับปรุง ( Improvement 
Plan) อย่างเป็นระบบ และก าหนดแผนการพัฒนา กระบวนการและกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม 

4. หลักสูตรมีอัตราการคงอยู่ของผู้เรียนค่อนข้างต่ า หลักสูตรควรจะมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
อัตราการออกกลางคัน และน าเข้าที่ประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพ่ือ
ให้ผลการด าเนินการดีข้ึนในปีต่อไป 
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ผลกำรประเมินตำมตัวบ่งช้ี 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ค่ำคะแนนที่ได้ ผลกำรประเมิน 
1. การก ากับ
มาตรฐาน 

1.1 (1) การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา ผ่าน ผ่าน 

2. ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

2.1  คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 5.00 ระดับดีมาก 

2.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาสร้างอาชีพและท าประโยชน์ให้
ชุมชน 

4.06 ระดับดีมาก 

3. นักศึกษา 
 

3.1  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 2.00 ระดับน้อย 

3.2  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2.00 ระดับน้อย 

4. อาจารย์ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 1.00 ระดับน้อย 
5. หลักสูตร 
การเรียน      
การสอน และ
ประเมินผู้เรียน 

5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 1.00 ระดับน้อย 
5.2  การวางระบบผู้สอน การจัดการเรียนการสอน 
และการประเมินผลผู้เรียน 

2.00 ระดับน้อย 

5.3  ผลการด าเนินงานของหลักสูตร 2.00 ระดับน้อย 

6.  สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1.00 ระดับน้อย 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ 2.23 ระดับปำนกลำง 
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ตำรำงกำรวิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร 

 
  

จ ำนวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน 

องค์ 
0.01-2.00  ระดบั
คุณภำพนอ้ย 

ประกอบ 2.01-3.00  ระดับคุณภำพ
ปำนกลำง 

ที่ 
3.01-4.00  ระดบั
คุณภำพด ี

  4.01-5.00  ระดบั
คุณภำพดีมำก 

1 ผ่ำนกำรประเมิน หลักสูตรได้มำตรฐำน 
2 2.1   5.00 5.00 ระดับดีมาก 

2.2   4.06 4.06 ระดับดีมาก 
3 3.1 2.00   2.00 ระดับน้อย 

3.2 2.00   2.00 ระดับน้อย 
4 4.1 1.00   1.00 ระดับน้อย 
5 5.1 1.00   1.00 ระดับน้อย 

5.2  2.00  2.00 ระดับน้อย 
5.3  2.00  2.00 ระดับน้อย 

6 6.1  1.00  1.00 ระดับน้อย 

ผลกำรประเมิน 
1.50 1.67 4.53 2.23  
ระดับ
น้อย 

ระดับ
น้อย 

ระดับ 
ดีมำก 

ระดับ
ปำนกลำง 
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ข้อเสนอแนะรำยองค์ประกอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 : กำรก ำกับมำตรฐำน 

1. เนื่องจากผู้เรียนหลักสูตรมีจ านวนน้อย เมื่อพิจารณาต้นทุนต่อหน่วยไม่เกิดความคุ้มค่าต่อ
หลักสูตรนั้น หลักสูตรควรหาวิธีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมหรือหลักสูตร Non degree เพ่ือพัฒนาผู้เรียนใน
รูปแบบต่าง ๆเพ่ิมข้ึน 

2. หลักสูตรควรท า MOU กับสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรช่างฝีมือที่อยู่
ในสถานประกอบการให้เข้าพัฒนาโดยหลักสูตรด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรร่วมกัน 

องค์ประกอบท่ี 2 : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

 หลักสูตรควรหาสาเหตุที่นักศึกษามีงานท าไม่ตรงสาขา หรือในกรณีที่นักศึกษาไม่มีงานท า เพ่ือหา
แนวทางในการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพต่อไป  
องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษำ 

1. หลักสูตรมีระบบของการดูแลนักศึกษาที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของการให้ค าปรึกษา
ระหว่างเรียน การดูแลนักศึกษาหน้าเสาธง การพบนักศึกษาตอนเช้า – เย็น ในชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษาและ 
Home Room ตามท่ีก าหนดไว้ และมีการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติ ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนด 
แต่ยังไม่ได้น าผลการด าเนินงานไปวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. ระบบการพัฒนานักศึกษา ในส่วนที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา หลักสูตรยังไม่น ามา
วิเคราะห์หรือพิจารณาว่า จะส่งผลกระทบต่อผู้เรียนในหลักสูตรมากน้อยเพียงใด หลักสูตรควรมีการก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

3. ในการประเมินความพึงพอใจในข้อ 3.2 จะต้องน าผลการประเมินกิจกรรมในข้อ 3.1 ทั้ง 2 
กิจกรรม คือ ผลการประเมินความพึงพอใจของกระบวนการให้ค าปรึกษาจากนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
และความพึงพอใจจากการพัฒนานักศึกษาในโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาและในรายวิชาที่มีการพัฒนาทักษะ
ชีวิตของนักศึกษามารวมกัน และน าผลการประเมินทั้ง 2 ข้อมาหาค่าเฉลี่ย โดยมีการเก็บข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง 
เพ่ือให้เห็นแนวโน้มของการท างาน 

องค์ประกอบท่ี 4: อำจำรย์ 

1. หลักสูตรมีกระบวนรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ชัดเจน แต่เนื่องจากบุคลากรของ
หลักสูตรไม่มีการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมนี้ส่วนใหญ่จึงไม่ได้ด าเนินการ 

2. การบริหารจัดการด้านบุคลากร ระบบและกลไกของการธ ารงรักษาบุคลากร การสร้างสิ่งจูงใจ 
ประโยชน์และบริการต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
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3. หลักสูตรยังขาดการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 5 ปี อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้หลักสูตร
ทราบว่า ทิศทางของการพัฒนาบุคลากรจะมีทิศทางการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยหรือไม่ หรือ
สามารถสร้างความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพแต่ละด้านของหลักสูตรได้หรือไม่ 

 
องค์ประกอบท่ี 5: หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 

1. ควรมีการเปรียบเทียบสาระหลักสูตรและสาระรายวิชาว่า มีความทันสมัยและแตกต่างจาก
หลักสูตรเดิมอย่างไร   

2. ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาการสอนที่ส าคัญและเป็นศาสตร์สมัยใหม่ในสาขาวิชา และแสดงใน 
แผนการสอน และ บันทึกหลังการสอน 

3. การคัดเลือกอาจารย์ผู้สอน ควรคัดเลือกจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ ภาระงาน (Teacher Load) 
4. ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ในรายวิชาชีพ

เฉพาะ 
5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร เช่น 

การเขียนแผนการสอน และ บันทึกหลังการสอน การคัดเลือกผู้สอน การจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล เป็นต้น 

6. ควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาให้เป็นไปตามเป้าหมายของรายวิชาที่ก าหนด 
7. หลักสูตรควรเน้นการปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากของจริงมากกว่าทฤษฎี 
 

องค์ประกอบท่ี 6: ส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

1. ควรมีเครื่องมือทางด้านวิชาชีพที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ หรือน าไปใช้ประโยชน์กับ
หน่วยงาน หากวิทยาลัยไม่สามารถจัดหาได้ ควรท า MOU กับสถานประกอบการ เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกการ
ใช้งานจริง 

2. ควรน าผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากนักศึกษามาวิเคราะห์และน าไปแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบ 
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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานไฟฟา้ 
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